Rozvojové zámery
pre obdobie

2020-2021

Rekonštrukcia prístreškov
Rekonštrukcia MHD zastávok a prístreškov sa realizovala z finančných zdrojov mesta Košice
• pri OD Mier smerom na Národnú Triedu a Amfiteáter,
• pri OD Mier smerom k Hypermarketu Tesco,
• zastávka Amfiteáter smer Nová nemocnica na Triede SNP.
Finančný náklad bol viac ako 65 000 eur.
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Športové ihrisko
Mestská časť Košice – Sever v priebehu rokov 2019 a 2020 poskytla finančné prostriedky
na revitalizáciu športového ihriska vo výške skoro 20 000 eur, ktoré sa nachádza vo
dvore Národná trieda, Hlinkova a Čárskeho.
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Opravy komunikácií
Na základe požiadaviek Mestskej časti Košice – Sever vymenilo mesto Košice asfaltový povrch z ulice
Obrancov mieru smerom k obchodnému centru Beta. Je to dôležitá spojnica s lokalitou Mier, pretože sú tu
materské školy a zastávky mestskej hromadnej dopravy, a taktiež rekonštruovalo cestu a chodník na
Odborárskej a Študentskej ulici na jeseň 2020.
Finančné náklady boli viac ako 200 000 eur.
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Schodisko Račí potok
Schodisko spájajúce Mestskú časť Košice – Sever a Mestskú časť Košice – Západ, hojne využívané občanmi,
v súčasnosti s možnosťou tlačenia bicykla. Ako prvé sa opravil mostík a následne sa rekonštruovalo
schodisko, ktoré zhotoviteľ odovzdal v auguste 2020.
Rekonštrukciu zrealizovalo mesto Košice v sume viac ako 40 000 eur.
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Cyklochodník – Detská železnička
Pre cyklistov v Mestskej časti Košice – Sever zrealizovalo mesto Košice v priebehu roku 2020 cyklochodník
v smere od Čermeľa a Detskej železničky po Cvičnú skalu.
Finančný náklad činil viac ako 220 000 eur.
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Parkoviská
Mestská časť Košice – Sever pripravila projektové dokumentácie dopravného značenia na
realizáciu vodorovného značenia pre parkoviská:
• pred a za OC Merkúr,
• na Študentskej ulici pri Shelby grille.
Na základe danej dokumentácie mesto Košice vykonalo dopravné značenie na jeseň 2020.
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Oprava strechy
Opravili sme strechu objektu na ulici Obrancov mieru 1 vo finančnom náklade viac ako
40 000 eur.
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Rok 2021
Verejné osvetlenie a komunikácie
V roku 2020 sme mali v pláne doplnenie verejného osvetlenia a výstavbu
nových parkovacích miest. Tieto aktivity sa nepodarilo zrealizovať a preto ich
navrhujeme presunúť na rok 2021.

•
•

•
•

Verejné osvetlenie ulice Na stráni navrhujeme doplniť o 20 ks svetelných
bodov za 20.000,-€, tiež osvetlenie úseku Stará spišská cesta – Nitrianska ulica
a osvetlenie podchodov na Kisdyho ulici spolu v hodnote 20.000,-€.
V oblasti parkovania navrhujeme revitalizáciu parkovacích plôch v lokalite
Hlinkova 12- Park duklianskych obetí v hodnote 30.000,-€.
Mesto Košice plánuje rekonštrukcie mostov cez Hornád a Mlynský náhon na
Hlinkovej ulici, súvislé opravy komunikácií Urbánkova-Potočná, Stará spišská
cesta a tiež opravu schodov Vihorlatská-Slavkovská.
Plánované sú i opravy vnútroblokových komunikácií dvorov na Tolstého 1,
Hlinkova 32-38 – Národná trieda 48-54, Obrancov mieru 2 a Lomnickej ulici.
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Rok 2021
Detské ihriská a šport
•
•
•
•

V rámci revitalizácie detských ihrísk navrhujeme doplnenie prvku pre väčšie
deti na ihrisku Cesta pod Hradovou 34 za 20.000,-€ , doplnenie herných prvkov
na dvore Letná 29-43 a v lokalite Mier spolu v hodnote 20.000,- €.
SMsZ plánuje rekonštruovať detské ihrisko pri novom športovisku v dvore
Hlinkova 32-38 za 16.000,-€.
Pre podporu športových aktivít navrhujeme vytvorenie ihriska pre petang v
Parku duklianskych obetí za 15.000,-€ a revitalizáciu športoviska v zadnej časti
na Gerlachovskej 20-28 za 20.000,-€.
Mesto Košice plánuje investície do výstavby cyklistickej infraštruktúry v
Čermeľskom údolí (2,8 km), Watsonovej, Komenského (1,4 km) a opráv
povrchov na trase Potočná-Urbánkova-Čermeľ(1,5 km).
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Rok 2021
Miestny úrad, trhovisko, MHD
•
•
•
•
•

V rámci pokračovania obnovy budovy miestneho úradu plánujeme
pokračovať vo výmene okenných výplní budovy a modernizácii kancelárie
prvého kontaktu v hodnote 35.000,-€.
V roku 2021 plánujeme ukončiť proces majetkovo právneho vysporiadania
objektu DJ Gerlachovská 10 s Mestom Košice.
Na trhovisku pri OC MERKUR plánujeme pokračovať v postupnej výmene
starých stolov za modernejšie v hodnote
8-10.000,- €.
V spolupráci s mestom Košice pripravujeme modernizáciu prístreškov MHD na
autobusových zastávkach „Botanická záhrada“ a „Mier“.
V spolupráci s mestom plánujeme doplnenie párovej zastávky „Cyklistická“
autobusovej linky č.12 na Podhradovej.
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Rok 2021
Kontajneroviská, odpady
•
•

Plánujeme pokračovať v opravách a údržbe kontajnerovísk ( napr. oprava
druhého kontajneroviska na Študentskej ulici 3-4, údržba konštrukcií a nákup
materiálu ) v celkovej hodnote 8-10.000,- €.
V roku 2020 sa začali práce na 1. fáze projektu kontajnerových stanovíšť
polopodzemných kontajnerov na území MČ Košice-Sever. Jedná sa o
lokalizáciu, inžiniering a preverenie majetkovo právneho stavu pozemkov pre
realizáciu 25 stanovíšť na území mestskej časti. Mestská časť Košice-Sever na
projekte spolupracuje s Mestom Košice a spoločnosťou KOSIT, a.s..
Predpokladaný termín realizácie je v 2.polroku 2021, nábehová fáza do
31.12.2021 a následne plnohodnotná prevádzka.
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ĎAKUJEM
ZA POZORNOSŤ
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